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ইউৰ োপীয়োন কোউন্সিল  অধ্যক্ষ চোল লছ মোইৰকল  আমন্ত্ৰণ ক্ৰৰম প্ৰধ্োনমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰ ন্দ্ৰ মমোদীৰয় আন্সি ভো ত-ইউৰ োপীয়োন 

ইউননয়ন  মনতৃবৃন্দ  এখনন সভোত অংশগ্ৰহণ কৰ । ইউৰ োপীয়োন কোউন্সিল  অধ্যক্ষ আৰু সোমনগ্ৰক ভোৰব কোউন্সিলখনৰক ধ্ন  

ইউৰ োপীয়োন ইউননয়ন  আটোইৰকইখন সদসয মদশ  মনতৃবৃন্দ  উপনিনতত অনুষ্ঠিত সভোখন ‘হোইনিড ফৰম লট’ত অনুষ্ঠিত হহনছল। 

ইউৰ োপীয়োন ইউননয়ন  ২৭খন সদসয মদশ  প্ৰনতনননধ্ক হল ভো ত  হসৰত অনুষ্ঠিত ক ো এইখন হ’ল প্ৰথম এৰনধ্ ণ  সভো। 

ইউৰ োপীয়োন ইউননয়ন  প’মটলোগীি মপ্ৰনছৰডিীৰয় গ্ৰহণ ক ো নবৰশষ তত্প তোৰত আন্সি  সভোখন অনুষ্ঠিত হহনছল। 

 

সভোত গণতন্ত্ৰ, মমৌনলক স্বোধ্ীনতো, আইন  শোসন আৰু বহুপক্ষীয় অংশীদোন ত্বমূলক দোয়বদ্ধতো  নভনিত ভো ত-ইউৰ োপীয়োন 

ইউননয়ন  মোিত  ণ-মকৌশলগত সম্পকল আৰু অনধ্ক শন্সিশোলী কন  মতোলো  অনভপ্ৰোয় প্ৰকট ক ো হয়। মনতোসকৰল নতননটো 

প্ৰধ্োন প্ৰসংগত সহৰ োনগতো বৃন্সদ্ধত নবৰশষ গুৰুত্ব প্ৰদোন কৰ । মসয়ো হহৰছ: (১)হবৰদনশক নীনত আৰু সু ক্ষো, (২)ক’নভড-১৯, 

িলবোয়ু পন ৱতলন আৰু পোন পোনব লকতো, আৰু (৩)মবহো-মবপো , সংৰ োগীক ণ আৰু প্ৰ ুন্সি। ক’নভড মহোমো ীক প োভূত ক ো আৰু 

অথ লনননতক পুনৰুথ্থোন, িলবোয় ু পন ৱতলনৰ  মমোকোনবলো ক ো আৰু বহু পক্ষীয় সংিোসমূহ  সংস্কো  সোধ্ন ক ো। ক’নভড-  

নিতীয়ৰটো ম ৌৰৱ সৃষ্ঠি ক ো প্ৰতযোহ্বোন  মমোকোনবলো ক ো  মক্ষত্ৰত ইউৰ োপীয়োন ইউননয়ৰন আগবৰ োৱো তত্কোলীন সহৰ োনগতো  

বোৰব ইউননয়ন  সদসয মদশসমূহক ভো ৰত ভূয়সী প্ৰশংসো কৰ । 

 

সমতুনলত আৰু নবস্তৃত পন স ত মুি বোনণিয আৰু নবননৰয়োগ চুন্সি স্বোক্ষন ত ক ো  প্ৰসংগত আৰলোচনো পুন োম্ভ ক ো  নসদ্ধোন্তক 

উপনিত মনতৃবৃন্দই আদ নণ িনোয়। বনণিয আৰু নবননৰয়োগ উভয় মক্ষত্ৰত সমোন্ত োল ভোৰবই চুন্সি সম্পোনদত কন ব প োনক প্ৰন্সক্ৰয়ো 

খ টকীয়োনক আগব োই ননয়োৰটো সভোত মপোষকতো ক ো হয়।  নডন্সিৰটল, শন্সি, পন বহণ আৰু প স্প   নোগন কসকল  মোিত 

মপোণ পটীয়ো সম্পকল িোপন দৰ  প্ৰসংগত ভো ত আৰু ইউৰ োপীয়োন ইউননয়ৰন এই অনভলোসী  আৰু নবস্তৃত পন স   

সংৰ োগীক ণ সহৰ োনগতো সম্পকীয় উৰদযোগ  পদৰক্ষপ হোতত হলৰছ। 

 

‘মপন ছ চুন্সি’ময় ননদ্ধলো ণ ক ো লক্ষযসমূহত উপনীত মহোৱো  মক্ষত্ৰত দোয়বদ্ধ মহোৱো  কথো ভো ত তথো ইউৰ োপীয়োন ইউননয়ন  

মনতৃবৃন্দই পুন  মদোহোৰ । মনতোসকৰল িলবোয়ু পন ৱতলন  প্ৰভোৱ প্ৰশমন, অুনুকলন তথো প্ৰনতিোপন  লগৰত ‘নচঅ’নপ২৬’  

ৰূপোয়ণ  মক্ষত্ৰত নবিীয় সহৰ োনগতোৰক ধ্ন   োৱতীয় সকৰলো ধ্ ণ  প্ৰসংগত উভয় পক্ষ  সংঘবদ্ধ প্ৰয়োস শন্সিশোলী কন  মতোলো  

বোৰব সহমত বযি কৰ । ভো ৰত নচনডআ আইত ম োগদোনক ো  ইউৰ োপীয় ইউননয়ন  নসদ্ধোন্তক আদ নণ িনোইৰছ। ভো ত আৰু 

ইউৰ োপীয় ইউননয়ৰন এআই আৰু নডন্সিৰটল নবননৰয়োগ মঞ্চ  ওপ ত  ুটীয়ো টোস্ক ফ'চল  আগতীয়ো কো লক ীক ণৰক ধ্ন  

নডন্সিৰটল আৰু উদীয়মোন প্ৰ ুন্সি ম ৰন 5ন্সি, এআই, মকোৱোণ্টোম আৰু উচ্চ-প্ৰদশ লন কম্পম্পউষ্ঠটং  মক্ষত্ৰত নিপোনক্ষক সহৰ োনগতো 

বৃন্সদ্ধ কন বনলও সন্মত হহৰছ। 

 

মনতোসকৰল সন্ত্ৰোসবোদ, চোইবো  নন োপিো আৰু সোমুনিক সহৰ োনগতোৰক ধ্ন  আঞ্চনলক আৰু মগোলকীয় নবষয়ত বনধ্ লত সমন্বয়  

নবষৰয় সৰন্তোষ  হসৰত উৰেখ কৰ । মনতোসকৰল এক মুি, মুি, সোমনগ্ৰক আৰু ননয়ম-আধ্োন ত ভো ত-প্ৰশোন্ত মহোসোগ   

গুৰুত্বস্বীকো  কৰ  আৰু ভো ত  ভো ত-প্ৰশোন্ত মহোসোগ   উৰদযোগ আৰু ভো ত-প্ৰশোন্ত মহোসোগ   ওপ ত ইউৰ োপীয় 

ইউননয়ন  নতুন  ণনীনত  পন ৰপ্ৰনক্ষতত অঞ্চলৰটোত ঘননিভোৰৱ িন়িত হ'বনল সন্মত হয়। 



 

মনতোসকল  হবঠক  লৰগ লৰগ িলবোয়ু, নডন্সিৰটল আৰু স্বোিযৰসৱো  মক্ষত্ৰত সহৰ োনগতো  পথসমূহ  খো  বোৰব ভো ত-

ইউৰ োপীয় ইউননয়ন  বযৱসোনয়ক মগোলৰমি  খো  আৰয়োিন ক ো হয়। পুৰন মমট্ৰ' ম 'ল প্ৰকল্প  বোৰব 150 নন ুত ইউৰ ো  নবিীয় 

চুন্সি ভো ত চ কো  আৰু ইউৰ োপীয় নবননৰয়োগ মবঙ্ক  নবি মন্ত্ৰোলৰয় স্বোক্ষ  কন নছল। 

 

ভো ত আৰু ইউৰ োপীয়োন ইউননয়ৰন  ণ মকৌশলগত সহৰ োনগতো মূলক সম্পকলক এক নতুন গনত প্ৰদোন  বোৰব সভোত নসদ্ধোন্ত 

গ্ৰহণ ক ো  লগৰত ২০২০ চন  িলুোই মোহ  ১৫তোন ৰখ অনুষ্ঠিত ‘ভো ত-ইইউ শীষ ল সন্সন্মলন’ত গ্ৰহণ ক ো ‘ইন্সিয়ো-ইইউ ম োডৰমপ’ 

শীষ লক অনভলোসী কম ল-পন কল্পনো খন ৰূপোয়ণ  প্ৰসংগৰতো নতুন উৰদযোগ গ্ৰহণ  নসদ্ধোন্ত লয়। 

 

 

নতুন দিল্লী 
মে’ 08, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 
 


